zwandelen

Kwaliteit
In Zwolle gaan we voor kwaliteit van leven. Dus gaan we voor kwaliteit als we werken aan
alles wat de stad een prettige plek maakt om op bezoek te komen, in op te groeien, een
vol leven te leiden en oud te worden. Zwolle investeert daarom veel in de voorzieningen
voor gezondheidszorg, muziek en theater, onderwijs en sport. Voor de eigen inwoners,
maar ook voor mensen uit de wijde regio.

dwandelen

Het Isalapad is een geschenk van de gemeente Zwolle aan Isala ter gelegenheid van de
ofﬁciële opening van het ziekenhuis op 17 oktober 2013.
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Het Isalapad
Een korte groene wandeling
vanaf het ziekenhuis

Zwolle

zwandelen

Het Isalapad
Twee wandelingen van 1,5 km of 3 km.
De korte route is ook geschikt voor
mindervaliden.
Het Isalapad start vanaf de hoofdingang
van Isala. De route is geheel gemarkeerd
met paaltjes waarop blauwe pijltjes staan.
Er is een korte route van 1,5 kilometer.
Voor deze korte route volgt u na het
herinneringslaantje de blauwe pijl
rechtsaf terug naar Isala.
Voor de 3 kilometerroute slaat u linksaf
en volgt u de blauwe pijlen (zie kaartje).

Waterschapsbankje

Direct aan het begin voert de route
links het bruggetje over en komt u
in het herinneringslaantje. Langs dit
laantje hebben Zwollenaren bomen
laten plaatsen ter herinnering aan
een dierbare. Zo heeft elke boom zijn
eigen verhaal.

Dit fel gekleurde bankje staat achter het
kantoor van het Waterschap Groot Salland.
Het is een geschenk van de provincie
Overijssel ter gelegenheid van het
700-jarig bestaan van het waterschap.
Het is ontworpen door kunstenares

Guusje Beverdam. Het bankje heeft de
vorm van een schip met de bisschop van
Utrecht, Guy van Avesnes, als boegbeeld.
Deze bisschop kondigde in 1308 in Zwolle
de eerste grondwet voor het waterschapswezen af: het dijkrecht van Salland.
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Kijk goed uit bij het oversteken van de
straat bij de bushalte. Een gedeelte van
de route loopt over een ﬁetspad.

Herinneringslaantje
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Isala

De Westerveldse Aa
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De wandelroute loopt door het gebied
de ‘Goosebroek’. Het watertje rechts is
de Westerveldse Aa. Van oorsprong een
klein regenriviertje, dat het water al vele
eeuwen afvoert tussen Wijthmen en het
Zwarte Water. Ook nu nog is het een soort
dal, een aangelegd bekken waar overtollig
regenwater tijdelijk opgeslagen wordt,
om de druk op de rivieren de Vecht en de
IJssel te beperken. U kunt, als u met uw

rug naar de gebouwen staat, ook zien dat
het terrein iets oploopt richting de bosrand.
Het overwegend natte dal is nu begroeid
met wuivend riet en honderden rietsigaren
(lisdoddes). De kleine poeltjes zijn speciaal
aangelegd om vissen een overlevingskans
te bieden als het water zich terugtrekt
na een overstroming. Het gebiedje is een
eldorado voor lepelaars, steltlopers en
heel veel mooie vlinders.

